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Materiály k samostudiu 

Úterý 21. 4. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK  

Pracovní sešit strana 66, Babiččino údolí. V tomto cvičení doplníte i/y.Ve 4. 

třídě bych byla ráda, abychom se společně do Babiččina údolí jeli podívat. 

Babiččino údolí je národní přírodní památka a národní kulturní památka. 

Nachází se v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Určitě si vzpomenete na 

spisovatelku Boženu Němcovou, čítanka str. 101. V Babiččině údolí budoucí 

spisovatelka Božena Němcová prožila své dětství a získala zde i inspiraci 

k napsání díla Babička. 

Nyní si ověříte, co umíte. 
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Zapnout, prohrát, nasypat, vchod. Do školního sešitu napište slova opačného 

významu (opozita) a podtrhněte předponu vy-, vý-. 



3 

 

Utvořte pomocí předpony vy-, vý-, slova od těchto slov: táhnu, hledají, cvik, 

myslíme, pište, hra, křik, řeším, počítám, let. Slova napište do školního sešitu a 

předpony podtrhněte. 

 

MATEMATIKA  

Pracovní sešit strana 6, celá a strana 7, dlouhý sloupec 

Počítejte obtížnější příklady. Nezapomeňte, že násobení a dělení má přednost 

před sčítáním a odčítáním. 

Příklady napište do školního sešitu. 

106 +8 x 9 =                                            100 – 5 x 4 = 

300 + 5 x 5 =                                            69 – 8 x 4 = 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Uč.: Klufová 

1. Zopakovat si slovíčka ze slovníčku (Lekce 9) 

 Učebnice – strana 45  

o Poslechni si příběh (nahrávka 20) a pak opakuj fráze (nahrávka 21 – listen and 
repeat). Příběh si přečti a přelož si ho. 

o Slovíčka, která by ti mohla pomoci k překladu: 

Come on! This way. – Honem! Tudy. (a) cage – klec 

Run! Why? – Běž! Proč? (a) key – klíč 

(a) pie – koláč, pečivo s náplní 
 

2. Pracovní sešit strana 46 cv. 1,2 

Správné řešení : 

1.  Body – head, leg, arm, hand, foot 

 Clothes – jeans, coat, shirt, hat, shoes 

 Food – chips, salad, chicken, apple, burger 

2.  No, it hasn’t. 

 Yes, it has. 

 Yes, it has. 

 No, it hasn’t. 
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 Yes, it has. 

  

Vážení rodiče, 

nouzový režim stále přetrvává a jeho konec je prozatím v nedohlednu. I na základě podnětů 
od některých z Vás, jsem přemýšlela o možnosti krátkého setkání s žáky, prostřednictvím 
online komunikačních nástrojů. Za  svoji stranu mohu nabídnout Skype nebo WhatsApp a 
termín v rozmezí Po-Pá od 9:00 - 18:00 hod. Pokud máte zájem , kontaktujte mne buď 
telefonicky 604/256 297 nebo mailem klufova.perina@seznam.cz a domluvíme si bližší čas a 
den, děkuji. 

 
 
Uč. Čečetková: 

Učebnice strana 46: 

Máme zde položené 4 otázky, podle popisu zjistíme odpovědi. Do sešitu si prosím napište stránku 

učebnice (46) a zapište odpovědi  ( např. 1 – b )  V pracovním sešitu si nalistujeme stranu 45 a 

vypracujeme cvičení 7 (tvoříme věty)  

 

Správné řešení:  

Cvičení 7:  

1. Do you like ice cream?  ( Máš rád zmrzlinu?) 

2. Yes, i do (ano) 

3. I like fish and chips ( mám rád rybu a hranolky) 

4. I don´t like oranges ( nemám rád pomeranče)  

5. What do you like for lunch? (Co máš rád k obědu?) 

Strana 46: 

1. B 

2. C 

3. A¨ 

4. B 

Ukázka správného slovosledu 

I like good food. Mám rád dobré jídlo. 

Do you like apples?                                                                          Máš rád jablka?  

Yes,  i like apples                                                                              Ano, mám rád jablka  

No, i don´t like apples                                                                      Ne, nemám rád jablka  

What do you like for breakfast?                                                      Co máš rád k  snídani?  
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